
 

 
 

 
   

 هنر اسالمیگروه آموزشی 
  

 هنر اسالمی گرایش سفال و سرامیکدر رشته  پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
 

 عنوان:  هجري 14بازنمایی تصویر زن بر سفال اسالمی ایران از قرن اول هجري تا پایان قرن 
 :اولي راهنمااستاد دکتر عباس اکبري

  :راهنماي دوماستاد دادور ابوالقاسمکتر د
  انشجو:د خاطره دهقان

    93 بهمن ماه
  کلیدي:واژه هاي    ماهگون، سفالینه لعاب دار.   ریسفال اسالمی،تصویر زن، بازنمایی،تصو

  چکیده: 
سبب به  نیبوده و به هم ریاز نقوش و تصاو عیوس يگستره ا يارائه  يمناسب برا يبستر ،یاسالم يدر دوره  رانیسفال ا

 نیبوده و در ا زیرمزآلود و تامل برانگ یبر سفال، همواره موضوع یانسان ریاز نقوش مبدل شده است. تصاو یغن يا نهیگنج
 شیاست. پژوهش پ افتهیدوچندان  یتیاهم ت،یآرمان و واقع انیم يدر مرز ورحض ي زن، به واسطه ریتصو ییبازنما ان،یم

قمري پرداخته و هدف  ياز قرن اول تا چهاردهم هجر رانیا یزن بر سفال اسالم ریتصو ییبازنما رامونیرو، به مطالعه، پ
 ،يهنر يبه عنوان رسانه ا ،یاسالم يدر دوره  رانیاست که سفال ا یپرسش اساس نیپاسخ، به ا يبه سو افتیآن، ره یاصل

زن بر سفال  ریتصو ییبازنما يراستا با مطالعه  نیاز زن موفق بوده است. در ا تیبه واقع کینزد ییدر بازنما زانیتا چه م
و دهم تا  يپنجم تا پایان نهم هجر ،يچهارم هجر انیمشتمل بر قرون اول تا پا ،یخیدر سه مقطع تار ران،یا یاسالم

 اسیمقاطع و ق نیاز ا کیر ها با حضور زن بر سفال، در ه تیصحنه ها و موقع نیمضام یبه بررس ،يقمر يچهاردهم هجر
وجود مولفه  اس،یق نیا جیموشکافانه به نتا یزنان در آن عصر پرداخته شد. نگاه یاسیو س یاجتماع ،یفرهنگ تیآن با وضع

) و تیهنرمند، گفتمان مسلط بر جامعه(گفتمان حاکم لیتخ ي. سه مولفه دیرا به اثبات رسان ییبازنما ندیبر فرا رگذاریتاث ییها
 یو کم، نقش شیمقاطع، ب نیاز ا کیهر سه در هر  ،ییبازنما ندیمسلط بر فرا یبه عنوان سه راس مثلث ،یاجتماع اتیواقع

 ـ ياز نوع اسناد يا بخانهداشته و به روش کتا يادیبن یتیپژوهش ماه نیکردند. ا یم فایا ییموثر در روند و چگونگی بازنما
 ،ياول، قرن پنجم تا نهم هجر ،یخیدهد که در دو مقطع تار یحاصل از آن نشان م جیاست و نتا رفتهیانجام پذ یختاری

شاه  نیمصادف با عصر حکومت ناصرالد يتا چهارده هجر زدهیدر قرن س يگریمقارن با حکومت اقوام ترك نژاد و مغول و د
حرکت کرده  تیبه سمت واقع ،یآرمان ییزن بر سفال، با فاصله گرفتن از بازنما ریمشروطه، تصو عیوقا يقاجار و در محدوده 

 همراه بوده است. يو استعار یآرمان يجنبه  يبا غلبه  ییبازنما نیقرون، ا ریو در سا

  

 
  

  


